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การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ระบบสถิติต้ังแต่ปี พ.ศ.2556-2557 ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ
ทิศทาง เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานสถิติ เป็นการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดสถิติทางการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการบริหาร ของผู้บริหารในระดับ
มีการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐานและคุณภาพอีกด้วย

ผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบสถิติท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ
จําเป็นท่ีสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ
รายการ (ไม่รวมข้อมูลสถิติในระดับพ้ืนท่ี
กลุ่มรายการสถิติ คือ 

1. กลุ่มท่ีมีความสําคัญระดับประเทศ และระดับนานาชาติ หรือ 
อัตราการเจริญพันธุ์ อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน 

2. กลุ่มท่ีมีความสําคัญระดับภารกิจ หรือ 
รายอายุ จํานวนคนพิการท่ีจดทะเบียน ฯลฯ

3. กลุ่มท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี หรือ 
ของผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพ (Product Champion
ชุดข้อมูล เช่น ข้าว อ้อย/อ้อยโรงงาน ยางพารา การสร้างความม่ันคงชายแดน การพัฒนาสุขภาวะ การกัดเซาะชายฝั่ง 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ได้นําผลลัพธ์ท่ีได้จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา มาประเมินเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ในการตอบโจทย์
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs
การนําเข้าระบบเพ่ือบูรณาการและเชื่อมโยงตามมาตรฐาน 
ร้อยละ 59.68 ท้ังนี้สํานักงานสถิติจะมีการพัฒนาระบบเพ่ือหน่วยงานต่างๆ สามารถนําข้อมูลสถิติเข้าสู่ระบบได้ต่อไป
ส่วนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ
(ร่าง) แผนพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 
ในระดับต่างๆ  

กลุ่มประชาสมัพนัธ ์  สาํนกัสถิติพยากรณ์
โทรศพัท ์0 ๒๑๔๑ ๗๔๘๕ โทรสาร 0 ๒๑๔๓

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

ข่าวประชาสมัพนัธ์สาํนกังานสถติิแห่งชาติ

 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย
ระดับกระทรวง
และสิ่งแวดล้อม
สารสนเทศและการสื่อสาร

บูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูล มุ่งก้าวสู่ Digital Economy

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติ 3 ด้านของประเทศครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการ
ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2554-2558

ทิศทาง เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการดําเนินงาน โดยผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 
กลุ่มจังหวัด คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานสถิติ เป็นการ

เพ่ือให้เกิดสถิติทางการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน มีความต่อเนื่อง ทันสมัย สามารถนําไปใช้ใน
การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการบริหาร ของผู้บริหารในระดับต่างๆ (นโยบาย จังหวัด และท้องถ่ิน
มีการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐานและคุณภาพอีกด้วย 

ผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบสถิติท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ.2554-2557 มีรายการข้อมูลสถิติท่ีสําคัญ
ารถนําไปใช้ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารได้ เรียกว่า สถิติทางการ มีจํานวน 

ไม่รวมข้อมูลสถิติในระดับพ้ืนท่ี)  มีหน่วยงานรับผิดชอบท้ังสิ้น 206 หน่วยงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติได้จัด

กลุ่มท่ีมีความสําคัญระดับประเทศ และระดับนานาชาติ หรือ Tier 1 (Agenda) 
อัตราการเจริญพันธุ์ อัตราการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงาน GDP ฯลฯ 

กลุ่มท่ีมีความสําคัญระดับภารกิจ หรือ Tier 2 (Function) จํานวน 3,553 รายการ เช่น จํานวนประชาการ
รายอายุ จํานวนคนพิการท่ีจดทะเบียน ฯลฯ 

กลุ่มท่ีมีความสําคัญในระดับพ้ืนท่ี หรือ Tier 3 (Area) เป็นข้อมูลสถิติท่ีสําคัญจําเป็นในการตอบประเด็น
Product Champion) หรือประเด็นสําคัญในแต่ละพ้ืนท่ี (Critical Issue

อ้อยโรงงาน ยางพารา การสร้างความม่ันคงชายแดน การพัฒนาสุขภาวะ การกัดเซาะชายฝั่ง 

นอกจากนี้ได้นําผลลัพธ์ท่ีได้จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา มาประเมินเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ในการตอบโจทย์
Sustainable Development Goals: SDGs) สําหรับข้อมูลสถิติท่ีสําคัญ

การนําเข้าระบบเพ่ือบูรณาการและเชื่อมโยงตามมาตรฐาน SDMX ของสํานักงานสถิติแห่งชาติเข้าระบบแล้ว คิดเป็น
ท้ังนี้สํานักงานสถิติจะมีการพัฒนาระบบเพ่ือหน่วยงานต่างๆ สามารถนําข้อมูลสถิติเข้าสู่ระบบได้ต่อไป

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2554-2558 จะสิ้นสุดวาระลงในปีนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทํา 
แผนพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559-2564 เพ่ือส่งเสริมการนําข้อมูลมาใช้ในการบริหารงาน

สาํนกัสถิติพยากรณ ์ 
๒๑๔๓ ๘๑๓๑ 

ม ั�นใจในสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิรฐัและราษฎร์จะกา้วไปอยา่งม ั�นคง

ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติฯ อาคารรฐัประศาสนภกัด ีช ั&น ๒ ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี+ กรงุเทพฯ 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์สาํนกังานสถติิแห่งชาติ 

วันท่ี 26 มีนาคม 2558 นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบ
สถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งท่ี 1/2558 โดยมีผู้บริหาร
ระดับกระทรวง นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
26  มีนาคม  2558 

Digital Economy 

เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการ
2558 ซ่ึงเป็นแผนเก่ียวกับ

ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 
กลุ่มจังหวัด คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานสถิติ เป็นการบูรณาการร่วมกัน

ความต่อเนื่อง ทันสมัย สามารถนําไปใช้ใน
นโยบาย จังหวัด และท้องถ่ิน) นอกจากนั้นยัง

มีรายการข้อมูลสถิติท่ีสําคัญ
ว่า สถิติทางการ มีจํานวน 3,617 

หน่วยงาน สํานักงานสถิติแห่งชาติได้จัด

) จํานวน 64 รายการ เช่น 

รายการ เช่น จํานวนประชาการ

อมูลสถิติท่ีสําคัญจําเป็นในการตอบประเด็น
Critical Issue) ซ่ึงมีท้ังหมด 14 

อ้อยโรงงาน ยางพารา การสร้างความม่ันคงชายแดน การพัฒนาสุขภาวะ การกัดเซาะชายฝั่ง 

นอกจากนี้ได้นําผลลัพธ์ท่ีได้จากการดําเนินงานท่ีผ่านมา มาประเมินเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น ในการตอบโจทย์
ข้อมูลสถิติท่ีสําคัญ ปัจจุบันได้มี

สํานักงานสถิติแห่งชาติเข้าระบบแล้ว คิดเป็น
ท้ังนี้สํานักงานสถิติจะมีการพัฒนาระบบเพ่ือหน่วยงานต่างๆ สามารถนําข้อมูลสถิติเข้าสู่ระบบได้ต่อไป

จะสิ้นสุดวาระลงในปีนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทํา 
เพ่ือส่งเสริมการนําข้อมูลมาใช้ในการบริหารงาน

รฐัและราษฎร์จะกา้วไปอยา่งม ั�นคง 

ถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี+ กรงุเทพฯ ๑๐๒๑๐  www.nso.go.th 

รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบ

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน     
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ

ชั้น ๙ กระทรวงเทคโนโลยี


